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Jovens afi rmam que os custos de aquisição não se enquadram ao tipo de casas 
PROJECTO RENASCER EM KA-TEMBE É UMA FANTOCHADA 

O Conselho Municipal de Maputo anun-
ciou esta semana, o lançamento de um pro-
jecto denominado “Renascer”, o mesmo será 
implementado no bairro Incassane, no Distri-
to Municipal KaTembe. O Renascer consistirá 
na construção de um total de 100 casas do 
tipo zero em um espaço de 15x30m para jov-
ens residentes no Município da capital do País.

Por: Nádio Taimo

Entretanto, esta iniciativa advém da necessi-
dade de d e s e n -
volver-se programas de disponibilização de terra 
infraestruturada ou outros programas viáveis 
de Habitação condigna para os jovens da capi-
tal do país. Há necessidade de referenciar que, 
o mesmo projecto é a materialização do Plano 
de Desenvolvimento Municipal 2019-2023. O 
memorando de entendimento para a concepção 
deste projecto foi assinado pelo Presidente do 
Conselho Municipal de Maputo, Éneas Comi-
che, e pelo Presidente do Fundo para o Fomen-
to de Habitação, Armindo José Munguambe. 

Porém depois da divulgação desta iniciativa, 
vários jovens criticaram severamente o “Re-
nascer”, apelidando o projecto de Fantocha-
da. Segundo as declarações da camada juve-
nil, este projecto não têm pernas para andar, e 
que o mesmo está condenado ao fracasso. Es-
tás constatações devem-se aos custos de aqui-
sição das propriedades, onde os bene� ciários 
deverão deveram pagar mensalmente um val-
or de 2.782,36 Meticais durante um período de 
20 anos. O que a edilidade chamou de “Custos 
controlados”, durante o período estabelecido 
para o pagamento, no � nal custará aos propri-
etários um valor total de 667. 766,4 Meticais.

Portanto, partindo do princípio de que a terra 
não está a venda, a juventude a� rma que não vê 
os porquês de pagar mais de seis centos mil met-
icais em uma casa do tipo zero. Estes defendem 
que os custos de aquisição deveriam estar mais 
acessíveis, olhando para o tipo de infra-estrutu-
ra que será erguida pelo fornecedor do serviço 
de habitação. Nesta senda, os jovens questionam 
a qualidade da obra, descon� ando de princípio 
que as casas não serão de alta qualidade, uma 
má reputação que o país leva no seu histórico, 
se comparado com outros projectos similares.  

“O governo deveria parar de tentar burlar-nos 
com este tipo de projectos, os custos são altos 
de mais para o tipo de casa. Não podemos pa-
gar uma casa Tipo zero com mais de seiscentos 
mil meticais, é absurdo. Eles devem dizer para 
quem são as casas, porque para jovens não são, 
ninguém deveria parar por uma casinha tipo ca-
poeira, não justiça o valor cobrado”, a� rma José 
Macate, cidadão de 36 anos de idade. O nosso 
entrevistado vai mais longe alertando aos jovens 
a serem mais atentos e a fazer as contas como 
deve ser. Macate diz ainda os que aderirem ao 
projecto será pelos moldes de pagamento men-
sal, que parecem acessíveis mas que irá o custar 
caro no � nal, e descobrirão tarde que investiram 
em uma casa muito pequena a muito dinheiro. 

Por seu turno, Atalia Azarias defende que a 
edilidade devia distribuir espaços e deixar a ju-
ventude construir ao seu gosto. A jovem de 28 
anos de idade contou-nos que ela e o seu par-
ceiro adquiriram um espaço no valor de 160 
meticais no bairro santa Isabel, e que iniciaram 

uma obra para casa, e que se tivessem o val-
or exigido no projecto Renascer iria fazer uma 
grande casa. “O que realmente os jovens precis-
am agora é terreno, não um projecto caro destes. 
Deveriam distribuir terrenos e deixarem cada 
um construir a casa dos sonhos”, disse Atalia.

Nos entrevistados pela nossa equipe de report-
agem alguns foram mais longe nas suas inter-
venções, a� rmando que o projecto foi concebido 
para fracassar logo de princípio, para que depois 
as casas sejam distribuídas a um único grupo de 
pessoas privilegiadas como os jovens da Organi-
zação da juventude Moçambicana (OJM), braço 
juvenil do partido no poder. “Elaboraram este 
projecto para fracassar ainda no início, e mes-
mo assim as casas serão construídas. Depois do 
fracasso esperado irão fazer o que sempre � z-
eram, distribuir os jovens da OJM. É chegado 
o momento parar com esse tipo de coisas, se é 
que querem ajudar todos jovens. Este será um 
projecto fracassado como tantos outros que diz-
iam que eram para os jovens. Isto é roubo e mais 
nada, não é para jovens”, disse, Daniel Mendes. 

Até quem foi mais explicativo na sua expla-
nação. Lara Sitoe, uma cidadã de 31 anos tam-
bém acredita que o projecto não será de muito 
sucesso. A fonte explica que o tipo de casa não 
se adequa ao preço, tendo em conta também o 
período de pagamento. Esta a� rma que nesse 
período de 20 anos a família do jovem que irá 
adquirir a casa irá aumentar, e haverá neces-
sidade de se ampliar a casa. “Por exemplo se 
eu comprar a casa, em 10 anos apenas minha 
família não irá caber neste tipo de cas. Serei 
obrigada a contratar um pedreiro para acres-
centar o espaço da casa, hei-de gastar mais, ao 
mesmo tempo a continuar a pagar. Não faz senti-

do, com o valor total pode-se fazer algo melhor, 
não pensaram bem nesta iniciativa”, disse Lara.  

Fora a questão do preço de aquisição e tipo 
de casa, os jovens a� rmam que os critérios de 
acesso das casas deveriam ser revistos. Estes de-
fendem a necessidade de olhar-se também para 
a maioria jovem que não está em um emprego 
formal, mas sim que vive de pequenos negócios. 
Segundo apurou o Jornal Visão, os jovens sem 
emprego deveriam ser os primeiros a serem in-
cluídos na plani� cação deste tipo de projecto de 
acordo com os pronunciamentos da juventude. 
A camada acredita que, os jovens com trabalho 
formal muita das vezes tem condições para fazer 
próprio e que têm mais oportunidades mesmo 
de � nanciamento do tipo empréstimo bancário. 
Oportunidades estas que os do trabalho informal 
não têm, é por este e outros motivos que deveri-
am ser os primeiros privilegiados na plani� cação.  

Entretanto na ocasião do lançamento da ini-
ciativa, Éneas Comiche a� rmou que o Plano de 
Desenvolvimento Municipal de visa concreta-
mente implementar o projecto primeira casa 
jovem, com a alocação de talhões infra-estru-
turados, com planta tipo em cada parcelamen-
to realizado para jovens e a mobilização de 
parceiros públicos e privados ou instituições 
� nanceiras para a viabilização de projectos 
acessíveis e de � nanciamento da habitação para 
os jovens a custos controlados. Por seu turno, 
o Presidente do Conselho de Administração 
do FFH, Armindo José Munguambe, disse que 
se prevê investir até � nal do projecto cerca de 
70 milhões de meticais, de forma faseada, sen-
do que o primeiro lote será de 30 casas, com 
prazo de execução estimada de 6 a 8 meses. 
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Silvestre Bila e Agostinho Vuma, já não trocam  olhares
POR CAUSA DE UMA MULHER

A perseguição de Agost-
inho Vuma ao em-
presário e � lantrópico 

Silvestre Bila continua, mesmo 
depois das polémicas eleições 
na confederação moçambicana 
das associações económicas 
de Moçambique que serviu de 
motim para agudizar o con-
� ito entre ambos. Não se sabe 
ao certo quais as motivações 
que levam o actual presiden-
te da CTA, a enveredar por este 
caminho porque o que parecia 
ser o � m dessa toda celeuma 
com as eleições não foi o caso. 

Segundo escreve o diário 
ESQUENTO, na sua 
edição de segunda-feira, 

06 de Julho, os que convivem de 
perto com estes dois empresári-
os, sabem muito bem o quão os 
dois andam a moda gato e rato. 
O último episódio, ultrapassa 
toda a racionalidade e coloca 
Agostinho Vuma na situação 
de invasão da privacidade do 
empresário Bila, onde o actual 
Boss da CTA teria supostamente assediado a es-
posa do famoso empresário Silvestre Bila segun-
do uma fonte que preferiu falar em anonimato. 

Recorde-se que, o episodio acima, não é o pri-
meiro que coloca estes dois empresários de cos-
tas voltadas, segundo a nossa fonte, o ódio que o 
presidente da CTA nutre para com o empresário 
Bila não é de hoje e de entre vários cenários de 
choque entre ambos há a distar dois episódios que 
acabaram se tornando publico a desavença entre 
os dois homens de negócios, sendo o primeiro a 
quando da manifestação de apoio aos candidatos 
para a sucessão do presidente Armando Guebu-
za, na altura das eleições internas do partido Fre-
limo, Silvestre declarou o seu apoio incondicio-
nal ao candidato Filipe Jacinto Nyusi, facto que 
não agradou Agostinho Vuma porque este na al-
tura ocupava pasta de vice-presidente da CTA e 
pretendida que toda classe empresarial apostasse 
em Alberto Vaquina, antigo primeiro-ministro. 

Findo o processo de candidaturas interna e 
com Nyusi na corrida presidencial, começaram 
a circular mensagens nas redes sociais ale-
gando que o empresário Bila teria manipula-
do as mentes para que pudessem apostar na 
candidatura do actual presidente da Repúbli-
ca. Nessa altura segundo contou a fonte mui-
tas foram as mensagens publicadas a falar mal 
do empresário Bila. Mas, não deu importância 

porque sabia quem estava por detrás mas sem-
pre pensou que fosse parar com tais provocações

O Esquento, avança que no segundo episó-
dio que coloca ambos em rota de colisão, tem a 
ver com as eleições a presidência da CTA, onde 
assistiu-se pela primeira vez em 2017 as mais 
polémicas desde a criação da Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique onde 
Silvestre Bila é membro e com cotas em dia, 
mesmo não participando das reuniões daquele 
organismo. Na referida eleição, Bila declarou 
publicamente o seu apoio ao candidato Quessa-
nias Matsombe que integrava a lista B o oposto 
de Vuma que era o candidato da lista A, só por si 
este facto não agradou mais uma vez a Agostinho 
Vuma e todo resto foi o que se viu, entre várias 
acções, assistiu-se ameaças a algumas associações 
que voluntariamente apoiavam Matsombe. 

O exemplo disso é da Federação das Asso-
ciações dos Transportes de Moçambique FEMA-
TRO que nos últimos dias de campanha pulou 
para a lista A fruto de chantagens e promessas 
protagonizadas por Agostinho Vuma. Aliás se-
gundo a fonte, o actual presidente da FEMATRO, 
Castigo Nhamane foi premiado por um cargo de 
vice-presidente da direcção da CTA porque este 
foi usado como choque para ameaçar e chan-
tagear diversas associações dos transportes de 
Moçambique a votarem em Vuma, ademais, al-
gumas associações cujos presidentes não se sabia 

por onde andava viram-se ressuscitada na últi-
ma hora para que pudessem ter direito a voto. 

PROMESSA A ROGÉRIO MANUEL A 
QUANDO DA SUA CANDIDATURA

Agostinho Vuma pediu para que o presi-
dente cessante Rogério Manuel, ora faleci-
do lhe apoiasse e em caso de vitória, este 
continuaria a auferir um salário de 300.000 
MT na MC net empresa ligada ao scanning 
nos aeroportos, portos e fronteiras terres-
tres. No entanto, Vuma logo que ascendeu 
ao poder tratou de emitir um documento 
a empresa a declarar que ele é presiden-
te e que passaria a receber o salário pelo 
facto deste integrar a lista do Conselho de 
Administração na MC net, esta decisão 
levou com que as relações com o faleci-
do Rogério Manuel deteriorassem. Aliás, 
avança o Diário Esquento, mesmo na con-
ferência anual do sector privado (CASP) 
realizada numa das instâncias turísticas da 
Capital, o semblante de Saudoso Rogério 
Manuel não era o mesmo devido a zanga 
perante a mega burla. CONTINUA PÁG.05
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VIAGENS COM EMPRESÁRIOS 

Ainda segundo a nossa fonte, nas viagens 
presidenciais ao estrangeiro, Agostinho Vuma 
tem o hábito de exigir a alguns empresários es-
trangeiras quantias para que estes possam ter 
uma conversa com o presidente. “Sabe-se que 
o sector privado é que dispõe de contactos com 
algumas empresas estrangeiras que preten-
dam investir em Moçambique e quando isso 
acontece, ele e uma funcionária da presidên-
cia exigem algumas quantias para que o em-
presário tenha alguns minutos de conversa com 
o Presidente da República” sublinhou a fonte. 

QUE RELAÇÃO EXISTE ENTRE ELES? 

Questionado sobre a real razão do con� ito 
entre os dois empresários, à nossa fonte respon-
deu: “Agostinho Vuma nunca foi amigo de Sil-
vestre Bila. Conseguiu atrair simpatias na família 
de Silvestre Bila através da sua esposa Rosa 
que é amicíssima esposa do Bila nos negócios. 

Segundo a fonte citada pelo ESQUENTO, an-
tes de o actual presidente da Confederação das 

Associações Económicas de Moçambique che-
gar aquele cargo era tido como irmão dentro 
da família Bila. Contudo, o conturbado pro-
cesso eleitoral acabou dividindo-os. Aliás, Sil-
vestre Bila nunca viu Agostinho Vuma como 
amigo por este ter um gosto desmedido pelo 
dinheiro. “Certa vez Vuma pediu emprestado 
uma quantia ao Bila para investir num determi-
nado negócio, só que Bila exigiu que ele � zesse 
um projecto para lhe dar o � nanciamento pre-
tendido, o que não foi do agrado de Agostinho 
Vuma”, pode ter sido ponto de partida para o im-
bróglio que se vive actualmente, referiu a fonte. 

Os peditórios de � nanciamento não par-
aram por aí, a fonte diz ainda que Agostin-
ho Vuma já manifestou a pretensão de fazer 
parte da estrutura societária da “Neopharma, 
uma empresa ligada a aquisição de medica-
mentos para abastecer o mercado nacional, no 
entanto silvestre Bila exigiu que este indicasse 
o nome da empresa para viabilizar a tal com-
pra, o que não aconteceu dado que Agostinho 
Vuma não tem empresa ligada a aquela área. 

Ainda puxando a � ta para trás, para perceber a 
história. Agostinho Vuma era o dono da empresa 
Vuma Construções que � cou famosa por aban-
donar várias obras em Maputo e Gaza depois que 
recebesse os pagamentos. O exemplo recente é 

o do Instituto de Formação Pro� ssional Alber-
to Cassimo localizado no bairro de Malhazine. 

Nesta obra, o estado foi obrigado a ad-
judicar a um outro empreiteiro porque a 
empresa de Vuma teria levado o dinheiro 
e posteriormente abandonado as obras. 

É preciso acabar com esse ódio que ele nutre 
pelo Bila implorou a fonte, que chegou a mostrar-
se disposta a colaborar com mais evidências so-
bre alguns aspectos acima descrito nesse artigo. 

“O que digo não é mentira e vocês como 
jornalistas sei que há um grupo que quan-
do vai as conferências da CTA são indiciados 
de ser informante de Silvestre Bila. É feio isso. 

Depois de ouvir a fonte, tentamos entrar em 
contacto com o empresário Silvestre Bila mas, 
este mostrou-se estar ocupado. Sobre este assun-
to apenas disse “Não atendo essas provocações 
se alguém vos disse sabe porque disse isso, en-
tão deixe-me fazer meus negócios que precisam 
da minha concentração e não fofocas sobre mim 
e minha família”. Disse Silvestre num contacto 
telefónico tendo em seguida desligado a chamada. 
Importa apenas referir que, no mesmo dia horas 
depois de termos contactado Bila, uma equipa de 
comunicação ligada ao empresário, telefonou a 
nossa redacção e informou que Silvestre Bila mos-
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PRM ASSASSINOU JAMES ANÍBAL POR ABUSO DE PODER  

Esta é mais uma daquelas histórias 
reais, que também são ilustradas 
em obras cinematográ� cas em que 
o abuso de poder culmina com 

mortes. Desta vez James Aníbal, jovem de 
apenas 21 anos de idade, e residente no bair-
ro Matola C, Município da Matola, provín-
cia de Maputo foi a vítima da tão propalada 
violência policial frequente no país. Como 
tantos outros, James foi baleado em frente 
a sua residência, propositadamente por um 
agente da polícia da República de Moçam-
bique afecto a Primeira Esquadra da Matola.

James Aníbal Francisco, não resistiu aos 
ferimentos que contraiu, na noite da últi-
ma sexta-feira, na Matola quando foi atin-
gido numa região próximo ao coração por 
uma bala disparada por um agente da PRM. 

O jovem foi interpelado por dois agentes 
a paisana segundo soube o Jornal Visão, e 
próximo a sua residência esta vítima da fúria 
policial que tem sido descarregada em ci-
dadãos civis, supostamente porque este ter-se 
feito à via pública no período da noite sem 
o bilhete de identidade. Justi� cativa esta que 
mesmo sendo verdade, não deveria ter ter-
minado em violência, aliás, não se sabe até 
aqui quais foram as reais razões que levaram 
a polícia a tal acção. Relata-se que a família 
da vítima foi contada várias versões pela 
polícia sobre o crime cometido por James. 

A família conta que, no dia do baleamento 
a polícia alegou que interpelou o jovem por 
este estar envolvido em crime de roubo de 
viaturas. Tempos depois, no dia seguinte a 
família foi informada que este foi encontra-
do com um plástico de drogas, vulgo Suru-
ma, esta era a segunda versão contada pela 
corporação na esquadra. Em meio a tantas 
versões contadas pela polícia, a família ex-
ige a rápida responsabilização do agente 
envolvido. Apesar de o comando provin-
cial reconhecer o erro, a� rma que o jovem 
quando abordado pelos agentes respondeu 
de forma hostil o que obrigou o agente a 
efectuar o primeiro disparo, e que dessegui-
da o mesmo agente manejou de forma in-
adequada a arma que acabou atingindo-o.      

Estas alegacões do Comando Provincial são 
refutadas por cidadãos que testemunharam o 
acto macabro dos agentes. Segundo testemu-
nhas, o agente baleou James propositalmente, 
tudo para mostrar o seu poder, não foi aci-
dentalmente. “O que estão a contar agora não 
faz nenhum sentido, eles arrastaram James 
e lhe deram tiro sem ele ter feito nada. Ele 
não fez nenhuma confusão, só tentou saber 
porque de lhe tratarem de forma violenta, algo 

que qualquer um que conhece seus direitos 
faria. O agente disparou e atingiu-lhe perto 
do peito, não era para imobiliza-lo, queriam 
mesmo lhe matar”, contou uma testemunha.   

Diga-se ainda que depois do incidente, os 
dois agentes não se predispuseram a levar a 
vítima para o hospital. Os agentes alegaram 
que ele não estava ferido gravemente. “Eles 
não tiveram nem vergonha, não o ajuda-
ram mesmo depois de lhe balear, o que pro-
va que queriam que morresse. A polícia já 
não está para servir o povo, eles batem em 
nós, se não, matam-nos. James como mui-
tos outros que foram mortos pela polícia 
são prova disso, a polícia não sabe já quem 
é o inimigo. O que queremos aqui na zona 
é justiça pelo James”, clama uma cidadã. Por 
outro lado, a Associação Moçambicana dos 
Polícias repudiou este comportamento des-
viante. A organização tem conhecimento 
deste tipo de violência, e a� rma que estavam 
a reduzir estes casos, e defende que a polícia 
deve parar de disparar de qualquer maneira.     

De realçar que, a violência policial tem 
aumentado no país nos últimos anos. Neste 
período de Estado de Emergência devi-
do a pandemia do coronavírus vários ci-
dadãos queixam-se da forma como a polícia 
tem estado a trabalhar. Já foram reporta-
dos vários casos de agentes que batem vi-
olentamente em civis por falta de máscar-

as. Nestes casos há que realçar incidentes 
mais graves, onde a policia tem até baleado 
propositadamente. Recentemente, a polícia 
prendeu ilegalmente e torturou Omardine 
Omar, Jornalista da Carta de Moçambique.

Segundo alguns entrevistados a má actu-
ação da polícia é resultado da qualidade de 
formação da mesma. Vários cidadãos de-
fendem que deve-se aumentar o período de 
formação dos agentes, dos actuais 6 meses 
para 12 meses. O conteúdo leccionado na 
formação deveria também ser actualizado, 
introduzindo novas disciplinas, pois para os 
nossos entrevistados a polícia precisa apren-
der muito mais do que técnicas violentas. Há 
quem diga que, deveria se fazer uma pesqui-
sa comportamental nos agentes que lhes são 
atribuídos armas, porque na sua maioria us-
am-nas para intimidar civis sem necessidade. 

A Polícia de Moçambique foi apontada em 
vários pontos do novo Relatório de Direitos 
Humanos em África (RDHA) da Amnistia 
Internacional, como os principais actores 
na violação de direitos humanos reportados 
no país em 2019. Entretanto, a Polícia que 
deveria garantir segurança, tranquilidade 
e paz, desde muito é apontada na prática 
de acções de intimidação, prisão arbitrária 
e detenção, tortura e outros maus-tratos 
e até execuções sumárias a cidadãos civis.

A família foi contada várias versões 
sobre as razões do assassinato

Nádio Taimo
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Sul-africana Sasol retira-se da exploração petrolífera 
ao largo de Inhambane

A multinacional sul-africana SASOL renunciou 
à sua licença petrolífera nos blocos 16 e 19 ao lar-
go da província de Inhambane, no sul de Moçam-
bique, apontando como factores que ditaram o 
abandono do projecto, o seu fraco potencial comer-
cial e a avaliação do impacto de estudo ambiental. 

A multinacional sul-africana SASOL a� r-
ma em comunicado que a decisão da renún-
cia resulta de uma avaliação do potencial de 

exploração e do relatório da fase de pré-vi-
abilidade, do estudo de impacto ambiental. 

Detentora da licença de pesquisa nos blocos 16 
e 19 da costa moçambicana. Desde Junho de 2005 
e com actividades de exploração realizadas em 
águas profundas das áreas abrangidas pelo pro-
jecto até Junho de 2013, a petroquímica abando-
nou parte dessas águas e manteve apenas a área 
das águas rasas, com vista a reavaliar o potencial 
de hidrocarbonetos ainda existente. E porque os 
objectivos que esperava, não foram alcançados, 
decidiu em de� nitivo abandonar o projecto de 
pesquisa de hidrocarbonetos, nos blocos situados 

a este e nord-

este do Parque Nacional do arquipélago do Ba-
zaruto, primeira área de conservação marinha de 
Moçambique, ao largo da província de Inhambane 
e restituir a licença ao executivo moçambicano.

 A Sasol explora reservas de gás desde 2004 
em Temane e Pande, em terra, na província 
de Inhambane, com gasodutos para a África 
do Sul e Maputo, alimentando ainda a central 
elétrica moçambicana de Ressano Garcia, na 
província de Maputo. Na mesma área ‘onshore’ 
a petrolífera mantém actividades de pesqui-
sa e desenvolvimento, além de ser parceira em 
pesquisas num outro bloco (A5-A) em alto-mar 
na bacia de Angoche, ao largo do centro do país.
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Por: Redacção

O realizador moçambicano, In-
adelso Cossa, de 35 anos foi um 
dos 819 artistas e executivos con-
vidados pela Academia de Artes 
e Ciências Cinematográ� cas para 
integrar a organização em 2020. 

"Fui convidado para fazer parte 
da Academia na categoria docu-
mentário. As actividades da Aca-
demia não são só os Óscares, mas as 
pessoas conhecem a Academia por 
isso. Vamos sentar-nos e discutir 
quem serão os nomeados, votamos 
de forma democrática para escolher 
o vencedor do Óscar, neste caso de 
documentário", descreve o realiza-
dor moçambicano, Inadelso Cossa. 

"Há muito trabalho e não começa 
no dia da entrega dos prémios. O 
trabalho já começou e neste mo-
mento estamos a fazer shunting e 
depois teremos de votar e decidir 
quem vai levar o grande Óscar de 
melhor documentário e de melhor 
� lme", acrescenta. A Academia de 
Artes e Ciências Cinematográ� -
cas continua a tentar diversi� car a 
nacionalidade dos seus membros.

 Caso os 819 convidados aceitem 
os convites, a Academia de Artes 
e Ciências Cinematográ� cas, que 
todos os anos entrega os prémios 
mais prestigiados do cinema, � cará 
composta por 9.412 membros, 45% 
dos novos membros serão mulheres 
e 36% dos convidados de comu-

nidades étnicas / raciais sub-rep-
resentadas. “Fizemos sempre con-
vites a talentos extraordinários que 
re� ectem diversidade, e nunca o 
� zemos mais do que agora ”, a� r-
mou o presidente da Academia, 
David Rubin, em comunicado.

Em 2016, como parte de sua ini-
ciativa A2020, a Academia prome-
teu pelo menos duplicar o número 
de mulheres e aumentar a repre-
sentação de mais comunidades ét-
nicas / raciais, "a Academia super-
ou estes dois objectivos", garante 
a organização. A maioria dos con-
vites a membros internacionais 
foram feitos a actores, realizadores, 
diretores de fotogra� a, guionistas, 
realizadores de documentários, re-
sponsáveis de montagem, maquil-
hadores e cabeleireiros, música, 
produtores, curtas-metragens e an-
imação, efeitos visuais e escritores.

O número de membros mul-
heres dobrou de 1.446 em 2015 
para 3.179 em 2020. No mesmo 
período, o número de membros 
de comunidades étnicas / raciais 
sub-representadas triplicou de 554 
para 1.787. "Temos muito orgulho 
dos avanços que � zemos em super-
ar as nossas metas iniciais de in-
clusão estabelecidas em 2016, mas 
reconhecemos que o caminho é 
longo", disse o CEO da Academia, 
Dawn Hudson, em comunicado.

Realizador moçambicano integra 
Academia de Cinema de Hollywood Ponta de Ouro localizada no distrito de Matutuine, na 

província de Maputo é uma das instâncias turísticas mais 
procuradas a nível nacional, pela sua envergadura e por ser 
apropriado para a prática de desportos náuticos. Foi nesta sen-
da que o secretário do Estado do Desporto, Gilberto Mendes 
disse que estava na hora de trazer o desporto à ponta de ouro 
como forma de alavancar mais o turismo internacional.

“Ponta de ouro é um dos pontos turísticos do nosso país 
mais frequentado uma vez que as águas são cristalinas e 
não há uma vida selvagem e nós gostaríamos de dar o nos-
so contributo com o desporto trazendo competições de 
grande porte como natação e velas de canoagem tudo isso 
com o objectivo de promover o turismo”, disse Mendes, 
acrescentando que existem estratégias para tornar a ponta 
de ouro como um dos lugares mais frequentados do mundo.

“Existem várias estratégias de modo a deixar este ponto 
como um dos mais frequentados pelo mundo todo. Numa 
primeira fase entraremos com uma Maratona internacio-
nal uma vez que por si só atrai muitos atletas e cerca de 53 
Países estarão presentes daí a necessidade de pôr-se em 
obras a construção de um salão multiuso”. Apontou a fonte

Por sua vez o Governador da província de Maputo, Júlio 
Parruque avança que para alavancar o turismo é preci-
so criar postos de trabalho e emprego na ponta de ouro.

“É sabido que o turismo é uma fonte sustentável, daí a 
ncessidade de criação de mais pontos de trabalho e em-
prego para todos. Já temos projectos em curso de modo a 
atrair mais turistas para este ponto e até então contamos 
com uma estrada em boas condições e convencional. Este 
é um dos primeiros passos para tornar este lugar mais belo 
do que já é, pretendemos também abrir mais linhas de trans-
porte para este ponto e temos um plano de colocar em cena 
as actividades desportivas neste ponto uma vez que a mesma 
pode gerar rendas para a população local”, disse Parruque.

Durante a visita de trabalho efectuada na localidade da 
ponta de ouro na última sexta-feira culminou com a entre-
ga de máscaras e produtos de higienização no âmbito da 
monitoria e sensibilização para prevenção da COVID-19.

Gilberto Mendes e Júlio Parruque juntam-se para 
alavancar Turismo e Desporto na “Ponta D´Ouro”
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GREVE DE CAMIONISTAS CRIA SEPARAÇÃO 
ENTRE NATIVOS E ESTRANGEIROS na rsa

Os camionistas sul-africanos ameaçaram não 
voltar ao trabalho e, em vez disso, permitem 
que os estrangeiros estejam na vanguarda da in-
dústria de camiões, caso os empregadores tenham 
essas tendências preferenciais de contratação.

Mandla Mngomezulu, secretário da All Truck 
Drivers Foundation, citado pela NEWS24, 
disse que esse é o consenso alcançado pelos 
camionistas após uma reunião entre líderes 
da indústria e o Ministro do Trabalho e Em-
prego, � ulas Nxesi, na manhã de terça-feira.

“Nós, como liderança, obtemos nos-
so mandato dos motoristas e foi isso que 
eles decidiram. Eles estão se afastando 
para permitir que estrangeiros sejam os ca-
mionistas do país ”, disse ele à City Press.

A reunião ocorreu depois que os cami-
onistas começaram um protesto nacional 
contra todas as empresas de camiões, ped-
indo-lhes que parassem sua “contratação 
preferencial” de não-sul-africanos e, em 
vez disso, contratassem motoristas locais.

“Tivemos uma reunião com os motoris-
tas após nossa reunião com o ministro e out-
ras partes envolvidas, e eles deixaram claro 
que não retomarão suas funções e permitirão 
que estrangeiros assumam as operações. Eles 
deixaram claro que seu próprio governo não 
se importa com eles ”, disse Mngomezulu.

“Nós, como liderança, obtemos nosso mandato 
dos motoristas e foi isso que eles decidiram. Eles es-
tão se afastando para permitir que estrangeiros se-
jam os caminhoneiros do país”, falou Mngomezulu.

Mngomezulu, disse que os líderes do sector de 
camiões esperavam que uma reunião com par-
tes relevantes produzisse melhores resultados.

“Fomos à reunião com a esperança de que o 
ministro nos desse uma solução concreta para 
nossas queixas. Infelizmente, não tivemos tan-
ta sorte ”, disse ele. “Queremos um caminho a 
seguir, mas tudo o que o ministro disse foi que 
uma equipe tarefa seria formada. Já tivemos 
uma equipe tarefa formada antes. O que acon-
teceu com essa equipe de tarefas? Questiona.

Explicando a decisão dos camionistas, a fonte 
disse: “Embora eles provavelmente não obtenham 
renda, os camionistas empregados a� rmam que 
são solidários com seus compatriotas desempre-
gados, portanto, eles também não funcionarão.

“Há mais motoristas desempregados no 
país do que os empregados. Então, eles es-
tão em solidariedade com eles e isso talvez 
levará o governo na direcção certa. ”

Sboniso Ngcobo (36) estava no City Deep Truck 
Stop nesta terça-feira, onde motoristas de camiões 
se reuniram e tentaram impedir que camiões deix-
assem o local como parte da paralisação nacional.

Ngcobo disse à City Press que estava desem-
pregado. “Eu tenho uma licença válida para 
operar camiões há mais de cinco anos, mas 

ainda estou desempregado porque fui esqueci-
do”, disse ele. “O governo não pode esperar que 
apenas � quemos em casa, enquanto não aju-
dam seu próprio povo a conseguir empregos”.

Ele acrescentou: “Os camionistas sul-afri-
canos dão um passo atrás. Nós, como sul-af-
ricanos, devemos dar um passo atrás e 
permitir que os estrangeiros sejam os cami-
onistas no país. Nós não estamos a ser con-
tratados de qualquer maneira ”, disse ele.

“Temos famílias e tudo o que ouvimos falar 
é de uma equipa tarefa. Como isso vai nos 
ajudar? Não somos xenófobos, mas não po-
demos � car atrás de estrangeiros. Não há es-
cassez de camionistas no país. Estamos aqui.”

Daniel Mofokeng, presidente da Asso-
ciação Nacional de Transporte de Carga da 
SA, disse que sua organização apoiava in-
equivocamente os motoristas de camiões.

“Compartilhamos o sentimento dos caministas 
sul-africanos de que nossos irmãos e irmãs estão 
sentados sem emprego”, disse ele à City Press.

“Eles estão a � car com fome, enquanto os 
estrangeiros estão a aproveitar todas as opor-
tunidades criadas na África do Sul.” Mofo-
keng, que também participou da reunião, 
disse estar “desapontado com o resultado”.

“Fomos informados de que as queixas que 
levaram a paralisação não podem ser trata-
das neste momento. Nós, como motoristas, 
concordamos que não perpetuamos nenhum 
tipo de violência. Mas parece que nós, como 
sul-africanos, devemos continuar com fome.”

Ele acrescentou: “Não vamos dirigir e vamos 
dar toda a oportunidade aos estrangeiros, porque 
eles são os que têm a preferência de qualquer 
maneira. Sempre que tentamos elevar nossas 

vozes, somos rotulados como xenófobos e vi-
olentos e isso não se encaixa bem connosco. ”

Ele disse que, embora essa não seja 
uma tarefa fácil para os camionis-
tas sul-africanos, não há outra maneira.

“Eles vão � car em casa com fome, mas isso 
está sendo perpetuado pelo nosso próprio gov-
erno. É melhor permanecer em silêncio e dar 
um passo atrás. É isso que a liderança das orga-
nizações e dos camionistas está a dizer agora. ”

Mngomezulu e Ngcobo condenaram qualquer 
violência e pediram compromissos pací� cos.

Num comunicado, o departamento de emprego 
e mão-de-obra disse que havia planos para ga-
rantir segurança e não-violência durante a greve.

“A Estrutura Operacional Nacional Conjun-
ta, composta por vários departamentos gov-
ernamentais no grupo de segurança, emitiu 
directrizes para os agentes da lei, incluindo o 
Serviço de Polícia da SA, para activar seus pla-
nos de contingência em todas as províncias para 
garantir que a paralisação nacional planejada 
de caminhões seja policiada e� cientemente at-
ravés de implantações prioritárias em áreas-
chave identi� cadas ”, a� rmou o departamento.

“O encerramento planeado foi precedido por 
ataques esporádicos a camiões em várias estradas 
nacionais em todas as províncias e mensagens de 
mídia social pedindo a interrupção do tráfego 
e ataques a camiões locais conduzidos por es-
trangeiros em face do alto desemprego local”.

No momento da publicação, o de-
partamento de emprego e trabalho não 
havia comentado a reunião de terça-feira.

Continua na Página 11

Por: Redacção

Edição não transmissívelValorize nosso trabalho e pague para ler

Edição não transmissívelANUÁRIO JUSSUB



PublicidadeSexta-feira, 10 de Julho de 2020 10

Edição não transmissívelValorize nosso trabalho e pague para ler

Edição não transmissívelANUÁRIO JUSSUB



MUNDOSexta-feira, 10 de Julho de 2020 11
Governo estuda novas leis para limitar o 
emprego de estrangeiros na África do Sul

O Ministro do Emprego e Trabalho � u-
las Nxesi diz que o governo está analisan-
do novos regulamentos para limitar o em-
prego de estrangeiros na África do Sul.

Nxesi estava respondendo à violência em 
andamento e às ações de protesto do setor 
de caminhões sul-africanos, com algumas 
das principais reclamações focadas na perda 
de empregos para trabalhadores imigrantes.

Em entrevista à eNCA, Nxesi disse que 
a nova legislação não se limitaria apenas 
ao setor rodoviário e de carga, mas tam-
bém a outras indústrias que empregam um 
grande número de trabalhadores estrangeiros.

Esses incluem:

• O sector de hospitalidade;

• Restaurantes;

• Segurança;

• Agricultura e agricultura.

“Estamos analisando esse assunto de ma-
neira adequada. No entanto, é importante 
lembrar que não podemos “acabar com os es-
trangeiros”. Alguns deles são refugiados e le-
galmente deveriam estar aqui ”, disse ele.

“A questão com a qual temos de lidar é com 
as pessoas ilegais que foram contratadas sem 
nenhum documento da Administração Interna”.

Nxesi disse que as leis trabalhistas do 
país estipulam que os sul-africanos deveri-
am ter preferência, mas observou que alguns 
órgãos estão pressionando pela proibição to-
tal de estrangeiros no setor de caminhões.

Os últimos comentários de Nxeisi ecoam aqueles 
que ele fez no � nal de 2019, quando disse que seu 
departamento reprimiria os empregadores que 
não cumprissem as leis trabalhistas do país, con-
tratando ilegalmente trabalhadores estrangeiros.

Nxesi disse que o a� uxo e o em-
prego de estrangeiros deslocados no país 
não eram de sua responsabilidade e que 
a situação estava “saindo do controle”.

“Hoje em dia, não podemos continuar com o 
emprego de estrangeiros e achamos que haverá 
paz se você aceitar empregos de baixo nível 
de pessoas pouco quali� cadas e entregá-lo 
a pessoas deslocadas”, disse ele em A Hora.

O ministro disse que a intenção de em-
pregar pessoas deslocadas é um ato de-
liberado de empregadores sem escrúpu-
los para lhes pagar “salários de fome”.

“A intenção é empregar pessoas desloca-
das e pagar-lhes salários de fome, fazê-los tra-
balhar longas horas, fazê-los dormir em cima 
das lojas. A intenção é muito simples - foi 
projetada para aumentar os lucros por meio 
de mão de obra barata ”, a� rmou o ministro.

O Departamento de Desenvolvimen-
to de Pequenas Empresas disse que tam-
bém está trabalhando em uma nova lei 
que restringirá os estrangeiros de trabalhar 
em determinadas seções da economia.

O ministro do Desenvolvimento de Pequenas 
Empresas, Khumbudzo Ntshavheni, disse que 
a legislação está alinhada com outros países 
- como Nigéria e Zimbábue - que têm regu-
lamentações que especi� cam os setores nos 
quais os estrangeiros não podem participar.

Ntshavheni disse que os sul-africanos têm 
uma tendência a contratar outros sul-africanos e 
que os locais aproveitarão a chance de emprego 
se mais oportunidades forem oferecidas a eles.

“Não estamos apenas introduzindo leg-
islação para dizer quais setores são restri-
tos aos sul-africanos, mas também esta-
belecendo mecanismos de apoio para os 
sul-africanos que operam nesses setores”, disse ela.

Por: Redacção
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 O primeiro amor de uma rapariga é o seu pai. 
É ele o primeiro homem que se encanta com 

ela. É ele quem primeiro a trata como a uma 
princesa, quem lhe faz todas as vontades e lhe 
adivinha todos os desejos.

O pai é o primeiro homem que ela observa, 
quando ainda nem sabe que está a observar. 
O primeiro a quem dá a mão e a quem fala de 
segredos e de sonhos. O primeiro a quem deseja 
agradar.

Espera que ele chegue a casa, corre para ele, 
quer sair com ele.

Tem no coração o terrível receio de que alguma 
coisa má aconteça ao pai.

E quando o pai conversa com a mãe, ou quan-
do discutem ou trocam carinhos, ela observa. 
Vê como eles resolvem as coisas juntos, como 
enfrentam as di� culdades que vida lhes oferece, 

como têm paciência entre eles.
Nota que o pai faz uma palhaçada quando vê a 

mãe triste ou cansada. Que muitas vezes vai até 
à cozinha e tenta fazer o melhor que pode. Vê 
como ele, assobiando alegremente, de esfregona 
na mão, consegue que as limpezas das manhãs 
de sábado acabem por ser um divertimento para 
a família inteira.

Os defeitos e limitações do pai comovem-na. 
Quando o vê meio humilhado, quebrado por al-
gum fracasso, desiludido, atrapalhado, quer pro-
tegê-lo, estar a seu lado, abraçá-lo.

Quando, mais tarde, ela pensa em que um dia 
se há-de casar, e começa a procurar aquele com 
quem virá a partilhar a vida e a construir uma 
família, não há nenhum problema: ela sabe mui-
to bem o que quer.

Por trás de todo o cortejo de rapazes que vem 
a conhecer na escola ou na universidade, está, 

como que num pano de fundo, a imagem do pai. 
E ela procura mesmo sem o saber, alguém que 
encaixe naquela imagem. Não pela cor dos olhos 
ou pelos traços do rosto, mas por qualquer coi-
sa que talvez ela não saiba explicar, embora seja 
clara como água.

Nessa fase, a rapariga encontra-se perante a es-
colha decisiva da sua vida, porque a família que 
vamos formar, tal como aquela onde nascemos, 
é uma coisa fundamental para nós. Porque o 
amor, por ser tão central no que diz respeito à fe-
licidade, é aquilo em que não devemos de modo 
nenhum enganar-nos.

E a� nal, o pai — que parece ter um papel tão 
limitado na família, que não está tão presente 
quanto gostaria, que comete tantos erros educa-
tivos — vem a ter, ainda que nunca tenha tido 
consciência disso, um papel principal na felici-
dade dela.

O primeiro amor

Organizações da Sociedade Civ-
il (OSC), académicos, religiosos e 
partidos políticos defendem a ne-
cessidade de criação urgente de um 

grupo multissectorial de contacto com vista esta-
belecer um diálogo construtivo, com a autoproc-
lamada Junta Militar, que está a protagonizar 
ataques armados na zona Centro do país, como 
mecanismo de busca de resoluções deste con� i-
to que põe em causa a segurança das pessoas e o 
desenvolvimento económico em Moçambique.

Esta posição foi anunciada esta quinta-fei-
ra, (09), durante uma mesa redonda virtu-
al organizada pelo Instituto para a Democ-
racia Multipartidária (IMD) cujo objectivo 
era a busca de soluções urgentes pací� cas e 
sustentáveis para por � m a estes ataques ar-
mados que constituem uma ameaça à paz 
e os avanços no processo de Desarmamen-
to, Desmobilização e Reintegração (DDR) 
dos homens armados da RENAMO cujo 
término está previsto para Julho de 2021. 

Para os participantes no debate, o grupo de 
contacto deve ser constituído por diversos seg-
mentos sociais devendo ser portador de uma 
mensagem de paz, amor e respeito pela pes-
soa, independentemente do que ela tenha feito, 
para poder compreender melhor as causas que 
levaram a Junta Militar enveredar pelo con� ito 
armado e daí se buscar a solução do problema.

Segundo o Reverendo Albino Mussuei, 
do Conselho das Religiões de Moçambique 
(COREM), o grupo de contacto deve esta-
belecer interacção não apenas com o líder da 
Junta Militar, Mariano Nhongo, mas também 
com a direcção do partido RENAMO, bem 
como com o Governo moçambicano para 
depois produzir-se comentários e com isso 
desenhar-se um plano de acção estruturado. 

“Precisamos de tratar este assunto com mui-
to amor e muito carinho porque estamos a tra-
tar de homens e sobretudo de pessoas arma-
das”, disse o Reverendo para quem a criação do 

grupo de contacto vai possibilitar, igualmente, 
saber o que o Mariano Nhongo quer e o que as 
outras pessoas envolvidas no processo querem. 

Mais importante ainda, segundo o Rev-
erendo “é falarmos bem um do outro, não 
julgarmos e nem condenarmos para que 
haja maior abertura para um diálogo mais 
frutífero e sairmos deste problema. O país 
não pode continuar a viver nesta situação”. 

Por sua vez, o Frei Alfredo Manhiça cha-
mou atenção para se encontrar as suas cau-
sas, bem como as pessoas envolvidas para 
além dos que estão em posição de negociar. 

Segundo o que Frei, não obstante este proble-
ma ter despoletado no seio de um partido políti-
co e que até certo ponto pode ser visto como um 
problema interno, quando pessoas começaram 
a morrer e se por em causa a Paz do país, “o 
governo não se pode excluir do problema”

“O governo moçambicano tem negociado 
com a RENAMO por isso não se pode excluir. 
Tem que encontrar formas de negociar tam-
bém com os homens armados da Junta Militar”.

Por sua vez, o Bispo Dinis Matsolo disse ha-
ver necessidade de envolvimento de todos os 
actores no processo, tendo como fundamento 
de que o assunto da paz e bem-estar da nação 
moçambicana e preocupação de todos os nós.

“Devemos envolver a todos os interessa-
dos na matéria. Então, o espírito de exclusão 
de alguns pode minar qualquer e todo um 
processo que pretendemos levar a cabo. É 
importante o envolvimento de todos, mes-
mo os que por alguma razão ou outra pre-
tendam dar a entender que não estão inter-
essados em envolver-se, se nós percebermos 
que são parte do processo é tão importante 
que façamos todo o esforço para envolve-los”, 
disse o Bispo, sustentando que se isso não 
acontecer estar-se-ia a dar passos em falso.

Para o religioso, o maior desa� o é fazer de tudo 

que está ao alcance para ouvir a opinião de cada 
um para encontrar soluções para o problema.

“Cada um de nós tem que fazer a sua par-
te e nunca pensar que nada posso fazer. Nin-
guém pode se minimizar naquilo que pode 
ser a sua contribuição neste processo. En-
tão vamos juntar as mãos, a nossa inteligên-
cia, os nossos esforços na busca de soluções 
para o problema que enfrentamos”, sublin-
hou o Reverendo encorajando a necessi-
dade de um debate aberto sobre o assunto 
na busca de uma paz efectiva e sustentável.

Hermenegildo Mulhovo, Director Execu-
tivo do IMD, explicou a razão de organizar o 
debate. “Decidimos organizar este encontro, 
justamente porque estamos preocupados com 
a questão relacionada com a Junta Militar. Este 
movimento que vai em contramão, com aqui-
lo que são as nossas aspirações como moçam-
bicanos. Queremos que a paz esteja implan-
tada em Moçambique como uma realidade”, 
explicou Mulhovo, tendo reconhecido que 
de alguma forma temos alguma responsabil-
idade, como sociedade civil, de poder sentar, 
re� ectir e explorar as possibilidades de tam-
bém dar a contribuição na busca de solução.

Segundo Mulhovo, o processo DDR já iniciou 
e é urgente que os elementos que compõem 
este grupo façam parte do processo daí que in-
teressa encontrar formas integra-los antes do 
término. “Acreditamos que esta paz só vai ser 
sustentável se nós todos como moçambicanos 
darmos o nosso apoio, a nossa contribuição e a 
Junta Militar e extremamente fundamental para 
que possamos ter de facto essa paz sustentável”.

No encontro � cou assente as di� cul-
dades que diferentes iniciativas de aproxi-
mação encontraram para resolver o con� i-
to, mas ainda assim reconhecem que não se 
pode desistir pois a paz é do interesse dos 
moçambicanos e um passo importante para 
a promoção do bem-estar da população.
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